
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
Balandžio 14–17 d. 

 
Tema – Tarp žiedų.. 
Tikslas – Susipažinti su atbundančiu pavasaryje gamtos pasauliu.  
 

Veiklos turinys 
  

Antradienio tema VELYKŲ ŠVENTĖS ATGARSIAI 
Idėja: Pokalbis kokie šventės įspūdžiai. Kas patiko labiausiai. Lauke stebėti gamtos atbudimo ženklus: gėlytes, žolytę, įvairius augaliukus. 
Idėja: Iš įvairios gamtinės medžiagos (samanų, pagaliukų, akmenukų, pievos gėlių žiedų...)  lauke sukurti MARGUTĮ. 
 „Ančiukų šokis“  https://www.youtube.com/watch?v=SlpUk6BBq-M  

Trečiadienio tema PAŽADINKIME ŽEMELĘ 
Idėja: Kalbamės su vaikais kas gali pažadinti užmigusią žemelę? Kodėl būtina švari aplinka? Kodėl reikia taupyti vandenį, kuo jis svarbus žmogui, 
gamtai? Kodėl reikia rūšiuoti atliekas: popierius, plastmasė, stiklas?  
Idėja: Aitvaras arba margutis ant asfalto, šaligatvio. https://www.facebook.com/groups/976828812401540/ Reikės: spalvotų kreidelių, lipnios juostos 
(gali būti ir statybinė). Su kreida apibrėžiame norimą formą. Lipnia juosta klijuojame juostas (skersai-įstrižai, rombais). Po to nuspalviname rombelius 

spalvotomis kreidelėmis. Ir galutinis rezultatas, nuplėšiame lipnias juostas.              
Kūno kultūra: Žaidimai lauke „Slėpynės su pagaliukais“, „Gaudynės“ ir kt. https://www.tevu-darzelis.lt/velyku-zaidimai-
vaikams/?fbclid=IwAR0QH07-YhNjKcVyrdB2yWpRABZ6zKayEakn2SWb90E7yHqywp3oRJh-zVk 

Ketvirtadienio tema SMALSUČIŲ VERANDA 
Aptariame pavasario gamtą, orą, vėją, augaliukus. Kaip atbunda žemė? Mokomės atskirti kelias laukų ir darželių gėles (pvz., ramunė, tulpė, pienė, 
žibutė ir pan.) Prisirinkti visokių augaliukų. 
Idėja: TAI MŪSŲ VAIKYSTĖS ŽAIDIMAS. Sekretai arba Lobių ieškotojai. Reikės: įvairių augaliukų ‒ žolytės, pievos gėlių žiedelių, pagaliukų, 
akmenukų, kankorėžių, karoliukų, džiovintų augaliukų jei turite, kruopų ir ko tik sugalvojate LOBIUI. Stiklo šukės, bet kad vaikai neįsipjautų, gal 
tėveliai tuo pasirūpins arba netgi jei turite plastiko gabalėlį, kad būtų galima pro jį matyti. 
Veikla: išsikasti žemėje arba smėlyje duobutę, viską gražiai sudėlioti ką tik norime (pagal sumanymą), uždengti tą vietą stikliuku ar plastiko gabalėliu 
ir užberti plonu sluoksniu žemės, smėlio. Būtinai pažymėti tą vietą pagaliuku, akmenuku, ar kuo tik sugalvojate. Sugalvoti pavadinimą „Lobių sala“, 
„Sekretai“, „Paslaptis“ ir kt. Labai įdomu stebėti kas ten prakrapščius žemes, smėlį ir parodyti kažkam, pasipasakoti kokia tai paslaptis, lobis. 

https://www.facebook.com/groups/976828812401540/


Kūno kultūra: 1) Nubėgti iki tam tikros vietos ir grįžti atgal; 2) Mesti kamuolį vienas kitam. Šypsenų lietaus mankšta 
http://sypsenulietus.lt/sypsenu-lietaus-manksta/?fbclid=IwAR1A1IQmSSpgIScm3FetG33AVq1NMfCdyOIZd3xDhkxMHxc_ke5F02QQSbw  

Penktadienio tema MENININKŲ STUDIJA 
Prisiminti su vaikais apie ką veikėte šią savaitę. Kas patiko, kas nepatiko.  
Idėja:  Pamėgink vienas ar su tėveliais sukurti vieną darbelį „Žydi Lietuvoj gėlytės“. 
Su akvarele ar guašu nutapyk žydinčios pievos vaizdą. Jei neturi akvarelės galima spalvotais pieštukais, kreidelėmis, flomasteriais. Pavasario gėlės.  
Lietuviški filmukai vaikams https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc 
Muilo burbulai – vienas smagiausių lauko užsiėmimų patiems mažiausiems.  
1 Receptas: standartiniam 50 ml indeliui užpildyti sumaišykite po 20 ml apyšilčio vandens ir vaikiškų vonios putų arba vaikiško šampūno. Įplakite 1 
šaukštelį miltinio cukraus (cukraus pudros), kol jis ištirps. 
2 Receptas: standartiniam 50 ml indeliui užpildyti sumaišykite 15 ml indų ploviklio „Neutral“  su 25 ml apyšilčio vandens. Taip pat kaip ir pirmajame 
recepte, įplakite 1 šaukštelį miltinio cukraus, kol jis ištirps.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc

